CSU-Slagelse og FN’s Verdensmål
DELMÅL 1.3. INDFØR SOCIALE SIKKERHEDSNET
Der skal gennemføres nationalt tilpassede sociale sikringssystemer og foranstaltninger for alle, inklusiv nedre grænser,
og inden 2030 skal der opnås en substantiel dækning af de fattige og de udsatte grupper.

FN indikator(er):
1.3.1. Andel af befolkningen, der er dækket af sociale sikringssystemer/nedre grænser, opdelt på køn, og med fokus på især børn,
arbejdsløse, ældre, personer med handicap, gravide kvinder, nyfødte, arbejdsskaderamte personer, de fattige og de udsatte.
CSU-Slagelse
CSU afklarer og medvirker til at fastholde borgere til det ordinære eller et tilpasset arbejdsmarked. CSU finder potentialer og løsninger for
borgere, så de kan deltage trods fysiske og psykiske handicaps og udfordringer.

DELMÅL 2.2. STOP ALLE FORMER FOR FEJLERNÆRING
Inden 2030 skal alle former for fejlernæring udryddes, herunder skal de internationalt aftalte delmål for væksthæmning
og afmagring hos børn under 5 år nås inden 2025, og ernæringsbehovet hos unge piger, gravide og ammende kvinder
samt ældre mennesker skal håndteres.

FN indikator(er):
2.2.1. Udbredelse af væksthæmning (højde i forhold til alder <-2 standardafvigelse fra WHO’s (Verdenssundhedsorganisationen)
gennemsnitlige vækststandarder for børn under 5 år
2.2.2. Udbredelse af fejlernæring (vægt i forhold til højde>+2 eller <-2 standardafvigelse fra WHO’s (Verdenssundhedsorganisationen)
gennemsnitlige vækststandarder for børn under 5 år, opdelt efter type (afmagring og overvægt)
CSU-Slagelse
CSU giver borgere i §85 og STU konkret vejledning i sund ernæring.

DELMÅL 3.5. FOREBYG OG BEHANDL STOF- OG ALKOHOLMISBRUG
Forebyggelse og behandling af stofmisbrug, herunder narkotikamisbrug og skadelig brug af alkohol, skal styrkes.

FN indikator(er):
3.5.1. Dækningsgrad af behandling (medicinsk og psykosocial behandling samt rehabilitering og efterbehandling) af rusmiddelafhængighed
3.5.2. Skadelig brug af alkohol, defineret i henhold til den nationale kontekst som alkoholforbrug per indbygger (fra 15 år og opefter)
indenfor et kalenderår i liter ren alkohol.
CSU-Slagelse
CSU har fokus på forebyggelse og rådgivning til borgere med misbrugsproblematikker i et samarbejde med Slagelse Rusmiddelcenter.
STU hjælper borgere i aktivt misbrug ved omgående at sørge for, at borgeren tilbydes en relevant misbrugsbehandling.

DELMÅL 3.7. GIV ALLE ADGANG TIL SEKSUEL- OG REPRODUKTIV SUNDHED OG FAMILIEPLANLÆGNING
Inden 2030 skal der sikres universel adgang til seksuelle og reproduktive sundhedsydelser, herunder familieplanlægning,
oplysning og uddannelse, og integration af reproduktiv sundhed i nationale strategier og programmer.

FN indikator(er):
3.7.1. Andel af kvinder i den reproduktive alder (15-49 år), som har fået opfyldt deres behov for familieplanlægning med moderne metoder
3.7.2. Teenagefødselsrate (i alderen 10-14 år og 15-19 år) per 1.000 kvinder i den pågældende aldersgruppe.
CSU-Slagelse
CSU giver borgere på STU adgang til viden om seksuel- og reproduktiv sundhed og familieplanlægning, både gennem seksualundervisning
og landsdækkende kampagner som Uge Sex. Desuden er der mulighed for deltagelse i ”baby på prøve”.

DELMÅL 3.8. GIV ALLE ADGANG TIL LÆGEHJÆLP
Der skal opnås universel sundhedsdækning, herunder beskyttelse mod økonomiske risici, adgang til essentielle
sundhedsydelser af høj kvalitet, og adgang til sikker og effektiv livsvigtig kvalitetsmedicin og vacciner til en overkommelig
pris for alle.

FN indikator(er):
3.8.1. Dækningsgrad af essentielle sundhedsydelser (defineret som den gennemsnitlige dækning af essentielle ydelser i forhold til tracer
interventioner, som omfatter reproduktiv sundhed og sundhed hos mødre, nyfødte og børn, smitsomme sygdomme, ikke-smitsomme
sygdomme, og servicekapacitet og adgang for den generelle og de mest udsatte befolkningsgrupper)
3.8.2. Andelen af befolkningen med høj brugerbetaling på sundhedsydelser i forhold til husholdningens udgifter eller indkomst.
CSU-Slagelse
CSU har opmærksomhed på at informere borgere med erhvervet hjerneskade om kontakt til egen læge med henblik på forebyggelse af
yderligere sygdom.
Generel opmærksomhed på borgernes almene sundhed i vores tilbud og i vejlede proaktivt om regelmæssigt sundhedstjek hos egen læge.

DELMÅL 3.A. IMPLEMENTÉR WHO’S RAMMEKONVENTION OM TOBAKSKONTROL
Implementeringen af Verdenssundhedsorganisationens Rammekonvention vedrørende Tobakskontrol
skal styrkes i alle lande, hvor det er relevant.

FN indikator(er):
3.a.1. Aldersstandardiseret udbredelse af brug af tobak blandt personer fra 15 år og opefter.
CSU-Slagelse
CSU har opmærksomhed på borgerens mulighed for rygestop-kurser. CSU overholder den overordnede ramme for rygning i Slagelse
Kommune, hvilket bl.a. vil sige, at der er forbud mod rygning på CSU’s matrikel. Rådgivning og vejledning i vores tilbud om
konsekvenserne ved rygning.

DELMÅL 4.1. GØR GRUNDSKOLE OG UNGDOMSUDDANNELSE GRATIS FOR ALLE
Inden 2030 skal det sikres, at alle piger og drenge gennemfører gratis, inkluderende grundskoleundervisning og
ungdomsuddannelse i høj kvalitet, der fører til relevante og effektive læringsresultater .

FN indikator(er):
4.1.1. Andel af børn og unge: (a) i 2/3 klasse; (b) ved afslutning af 5. klasse og (c) ved afslutning af 9. klasse, hvor der mindst er opnået
minimumsfærdigheder i (i) læsning og (ii) regning, opdelt på køn.
CSU-Slagelse
CSU medvirker aktivt til at unge med funktionsnedsætteler og/eller psykiske udfordringer kan tage en afgangseksamen (9.-10. klasse eller
AVU) og dermed få mulighed for at tage en ungdomsuddannelse.

DELMÅL 4.5. AFSKAF AL DISKRIMINATION I UDDANNELSE
Inden 2030 skal ulighed mellem kønnene i uddannelser afskaffes, og der skal sikres lige adgang til alle niveauer af
uddannelse og erhvervsrettet uddannelse for de mest udsatte grupper, herunder mennesker med handicap, oprindelige
folk og børn i udsatte situationer.

FN indikator(er):
4.5.1. Paritetsindeks (kvinde/mand, land/by, bund/top formuekvintil og andet, såsom handicapstatus, oprindelig befolkning og påvirkning
af konflikter, når dataene bliver tilgængelige) for alle uddannelsesindikatorer på denne liste, som kan opdeles.
CSU-Slagelse
CSU lever op til Lov om specialundervisning for voksne og implementerer lovens intention i vores tilbud.
CSU arbejder for, at unge med særlige udfordringer inkluderes i de uddannelser, de overgår til efter at have deltaget i vores tilbud.

DELMÅL 4.6. LÆR ALLE AT LÆSE, SKRIVE OG REGNE
Inden 2030 skal alle unge og en væsentlig del af voksne, både mænd og kvinder, have opnået færdigheder i at læse og
regne.

FN indikator(er):
4.6.1. Procentandel af befolkningen i en given aldersgruppe, som opnår mindst et bestemt niveau for funktionelle (a) læsefærdigheder og
(b) regnefærdigheder, efter køn.
CSU-Slagelse
Der er stadig en gruppe borgere, der har vanskeligt ved at læse, skrive og regne pga. funktionsnedsættelser. CSU støtter disse borgere i at
kompensere for deres funktionsnedsættelser gennem brug af hjælpemidler og andre redskaber.

DELMÅL 4.7. UNDERVIS I BÆREDYGTIG UDVIKLING OG GLOBALT MEDBORGERSKAB
Inden 2030 skal alle elever have tilegnet sig den viden og de færdigheder, som er nødvendig for at fremme en
bæredygtig udvikling, herunder blandt andet gennem undervisning i bæredygtig udvikling og bæredygtig livsstil,
menneskerettigheder, ligestilling mellem kønnene, fremme af en fredelig og ikkevoldelig kultur, globalt medborgerskab
samt anerkendelse af kulturel mangfoldighed og af kulturens bidrag til en bæredygtig udvikling.

FN indikator(er):
4.7.1. Graden af integration af (i) uddannelse i globalt medborgerskab og (ii) uddannelse for bæredygtig udvikling, herunder ligestilling
mellem kønnene og menneskerettigheder, på alle niveauer i: (a) nationale uddannelsespolitikker, (b) læreplaner, (c) læreruddannelse og
(d) elevbedømmelse
CSU-Slagelse
CSU arbejder med bæredygtighed i vores STU-undervisning.

DELMÅL 4.A. BYG OG OPGRADÉR INKLUDERENDE, SIKRE SKOLER
Uddannelsesinstitutioner skal bygges og opgraderes, så de tager hensyn til barnets tarv, handicap og køn, og så de
skaber et sikkert, ikkevoldeligt, rummeligt og effektivt læringsmiljø for alle.

FN indikator(er):
4.a.1. Andel af skoler med adgang til: (a) elektricitet, (b) internet til brug for pædagogiske formål, (c) computere til pædagogiske formål,
(d) tilpasset infrastruktur og materialer for elever med handicap, (e) basale drikkevands-faciliteter, (f) kønsadskilte toiletter (g) basale
håndvaskfaciliteter (i henhold til WASH indikatordefinitioner)
CSU-Slagelse
CSU sikrer inkluderende undervisningstilbud både i de fysiske rammer og med teknologisk hjælpemidler.
Opmærksomhed på at indtænke fysisk indretning og undervisningsfaciliteter, så borgerne ikke hindres i udfoldelse.

DELMÅL 8.5. SKAB FULD BESKÆFTIGELSE OG ANSTÆNDIGT ARBEJDE MED LIGE LØN
Inden 2030 skal der opnås fuld og produktiv beskæftigelse og anstændigt arbejde for alle kvinder og mænd, herunder
også unge og personer med handicap, og med lige løn for arbejde af samme værdi.

FN indikator(er):
8.5.1. Gennemsnitlig timeløn for kvindelige og mandlige ansatte, opdelt efter type af beskæftigelse, alder og personer med handicap
8.5.2. Ledighedsgraden fordelt på køn, alder og personer med handicap.
CSU-Slagelse
Borgere på CSU kan afklares til det fleksible arbejdsmarked, hvor jobfunktionen tilpasses borgerens kompetencer og handicap ud fra et
princip om ligeværdighed.

DELMÅL 8.6. HJÆLP UNGE I ARBEJDE, UDDANNELSE OG PRAKTIK
Inden 2020 skal andelen af unge, der ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse væsentligt reduceres.

FN indikator(er):
8.6.1. Andelen af unge (15-24 år) der ikke er under uddannelse, i beskæftigelse eller i træning.
CSU-Slagelse
Uddannelses- og virksomhedspraktik er et vigtigt element i flere af vores tilbud, så borgerne kan få erfaringer med arbejdsmarkedet og
afprøve/opøve kompetencer til en så høj grad af selvforsørgelse som muligt. Ofte indgår CSU i dialog med arbejdspladsen i forhold til at
gøre opmærksom på, hvordan medarbejdere med handicaps inddrages bedst muligt.

DELMÅL 8.8. BESKYT ARBEJDSTAGERRETTIGHEDER, OG SKAB SIKRE ARBEJDSMILJØER
Arbejdstagernes rettigheder skal beskyttes og et sikkert og stabilt arbejdsmiljø for alle arbejdstagere skal fremmes,
herunder for migrantarbejdere, især kvindelige migranter, og dem i usikre beskæftigelsesforhold

FN indikator(er):
8.8.1. Hyppighed af dødelige og ikke-dødelige arbejdsulykker fordelt på køn og migrantstatus
8.8.2. Stigning i national efterlevelse af arbejdstagerrettigheder (foreningsfrihed og kollektive overenskomstforhandlinger) baseret på
kilder fra Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO) og national lovgivning, fordelt på køn og migrantstatus.
CSU-Slagelse
CSU arbejder gennem arbejdsmiljøgruppen aktivt på at sikre det fysiske og psykiske arbejdsmiljø.

DELMÅL 12.3. HALVÉR DET GLOBALE MADSPILD PER PERSON
Inden 2030 skal det globale madspild på detail- og forbrugerniveau per indbygger halveres, og fødevaretab i produktionsog forsyningskæder, herunder tab af afgrøder efter høst, skal reduceres.

FN indikator(er):
12.3.1. Globalt fødevaretab-indeks.
CSU-Slagelse
I køkkenet og i undervisningen på STU samt i den fælles kantine er der fokus på at undgå madspild.

DELMÅL 12.4. HÅNDTÉR KEMIKALIER OG AFFALD ANSVARLIGT
Inden 2020 skal der opnås en miljømæssig forsvarlig håndtering af kemikalier og affald i hele deres livscyklus, i
overensstemmelse med de aftalte internationale rammer, og udledning til luft, vand og jord skal væsentligt reduceres for
at minimere negative indvirkninger på menneskers sundhed og miljøet.

FN indikator(er):
12.4.1. Antal underskrivere på internationale multilaterale miljøaftaler om farligt affald og andre kemikalier, der opfylder deres forpligtelser
og ansvar ved at overføre oplysninger som påkrævet i hver relevant aftale
12.4.2. Farligt affald genereret pr. indbygger og andel af behandlet farligt affald, opdelt efter behandlings-type
CSU-Slagelse
CSU sorterer farligt affald og bortskaffer affald på betryggende måde

DELMÅL 12.5. REDUCÉR AFFALDSMÆNGDEN BETYDELIGT
Inden 2030 skal affaldsgenereringen væsentligt reduceres gennem forebyggelse, reduktion, genvinding og genbrug.

FN indikator(er):
12.5.1. National genanvendelsesrate, ton af genanvendt materiale
CSU-Slagelse
På CSU er der generelt fokus på sortering af affald, og på STU undervises i miljøbelastning.

DELMÅL 12.7. PROMOVÉR BÆREDYGTIGHED I OFFENTLIGE INDKØB
Der skal fremmes bæredygtige offentlige indkøbspraksis i overensstemmelse med nationale politikker og prioriteter.

FN indikator(er):
12.7.1. Antal af lande, der gennemfører bæredygtig offentlig indkøbspolitik og handlingsplaner
CSU-Slagelse
CSU gør i det omfang det er muligt indkøb så bæredygtige som muligt.

DELMÅL 12.8. GIV ALLE MENNESKER VIDEN OG FORSTÅELSE FOR AT KUNNE LEVE BÆREDYGTIGT
Inden 2030 skal det sikres, at mennesker alle steder, har den relevante information og viden om bæredygtig udvikling og
livsstil i harmoni med naturen.

FN indikator(er):
12.8.1. Omfang af (i) uddannelse i globalt medborgerskab og (ii) uddannelse i bæredygtig udvikling (herunder uddannelse i
klimaændringer) er integreret i a) nationale uddannelsespolitikker, b) læseplaner, c) læreruddannelse og d) vurdering af de studerende
CSU-Slagelse
Vi giver borgere viden og forståelse for at kunne leve bæredygtigt.

DELMÅL 17.17. TILSKYND TIL EFFEKTIVE PARTNERSKABER
Der skal tilskyndes og fremmes effektive offentlige partnerskaber, offentligt-private partnerskaber og
civilsamfundspartnerskaber, som bygger på erfaringer og ressourcestrategier fra partnerskaber.

FN indikator(er):
17.7.1. Mængden af US dollars, der afsættes til offentlig-private partnerskaber og civilsamfundspartnerskaber
CSU-Slagelse
CSU tilskynder og fremmer offentlige partnerskaber, offentligt-private partnerskaber og civilsamfundspartnerskaber.

